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TARTALOM

Az önkormányzat vezetői  lakos-
sági fórumot tartottak a partfal 
stabilizációról

3. oldal

Vízisportosaink életében ese-
ménydús volt az elmúlt időszak

13-14. oldal

Járda épül a Somogyi Béla utcá-
ban

3. oldal

A városvédő egyesület tagjai két-
napos kiránduláson vettek részt

12. oldal

Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

Veresegyházi delegáció 
látogatott Rácalmásra

Veresegyház polgármes-
tere, Pásztor Béla, a kép-
viselőtestület tagjai, intéz-
ményvezetők látogattak 
Rácalmásra június 24-én, 
kedden. A delegációt ve-
zető Pásztor Béla, tanács-
elnökként majd polgár-
mesterként közel ötven éve 
irányítja lakóhelyét, amely 
hihetetlen fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt évtize-
dekben. A településvezetők 
példaképeként ismert pol-
gármester a következőket 
mondta lapunk kérdésére 
válaszolva:

– Rácalmás egy cso-
dálatos kis város. A vilá-
gon bárhol megállná a he-
lyét. Természeti adottságait 
jól kihasználták korábban, 
nagy öröm, hogy a kúri-
ák így megmaradtak, azo-
kat hozzáértéssel, sok-sok 
munkával helyreállították. 
Ahogyan végigsétál az em-
ber a kisváros utcáin, békét, 
nyugalmat, szépséget áraszt. 
Jó itt lenni. És megvagyok 
győződve arról, hogy jó itt 
élni. Ezt nem hízelgésként 
mondom. Ez a valóság. 
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az egyházközösség kicse-
réltette, felújította a refor-
mátus-evangélikus templom 
megrongálódott tetőszer-
kezetét. Rácalmás Város 
Önkormányzata egymillió 
forinttal járult hozzá az át-
építési munkálatokhoz. 

Augusztus 24-én 15.30 órakor lesz a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde ünnepélyes átadása. A hagyományos 
Városnap nagyrendezvényünket idén is augusztus 20-án tartjuk a Jankovich-kúriában. Mindkét nagyszabású 
eseményre várjuk szeretettel a rácalámásiakat! (Bölcsődeavató program a 6. oldalon, Városnap a 16. oldalon.)
Schrick István polgármester

Városnap a kúriában és...
... felavatjuk az új bölcsődét augusztus 24-én!

2014. július XXI. évfolyam 7. szám
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Veresegyházi delegáció látogatott Rácalmásra
Veresegyház polgármeste-

re, Pásztor Béla a következők-
kel folytatta rácalmási benyo-
másainak taglalását:

–  Nyilván a Rácalmáson 
élő ember nem azzal a szem-
mel látja a települést, mint 
aki máshonnan jött. Mi vi-
szont összehasonlítani tudjuk 
mással az itteni viszonyokat. 
Sok ötletet viszünk magunk-
kal. Veresegyház nem rendel-
kezik ilyen épületekkel, építé-
szeti múlttal. Nagyon szegény 
település volt. Nálunk nem lé-
tezik kastély, de még csak egy 
kúria sem. A föld aranykoro-
na értéke hét, ezen a király-
dinnye termett meg. A szá-
zad elején, a vasútépítéskor 
alakult ki kertészeti művelés, 
az epertermesztés jellemez-
te a településünket egészen a 
kilencvenes évek elejéig, ami-
kor azok az emberek már ki-
haltak, akik ehhez értettek, és 
szívvel lélekkel csinálták. Az 
ifjúság már nem vállalta ezt a 
munkát. Mindezt azért mond-
tam el, hogy a településről ki-
alakulhasson egy nem egészen 
távoli múltra visszatekintő 
kép. Most alakítja Veresegy-
ház a városi képet az épüle-
tekkel. De ilyen gyönyörű kör-
nyezetet, amilyet Rácalmáson 
láttunk, nem tudunk előállíta-
ni. A kedves domborzat, a régi 
épületek, a Jannkovich-kúria, 
a míves, oktatásra kiválóan al-
kalmas általános iskola, a vá-
rosháza, ami szintén régi kúria 
elemeket felhasználva a kivá-
ló építész, Zsigmond László és 
kedves felesége megteremtett, 
nagyon impozáns és ember-
közeli ügyintézési környezetet 
teremt. Megismétlem az első 
gondolatot: a település a vilá-
gon bárhol megállná a helyét, 
gyöngyszemeit tekintve pedig 
egyedi. Nagyon jó szívvel gra-
tulálok a város lakóinak, akik a 
portáikat úgy tartják rendben, 
és virágosítják, ahogyan mi 
láttuk, szépek, gondozottak, 
méltóak az előbb említett épü-

letekhez. A porták rendezett-
sége, az utcák tisztasága jó kö-
zösséget mutat, és az emberek 
gondoskodó munkáját láttatja 
az idegennel. Meggyőződé-
sem, az itt élő emberek nagyon 
büszkék arra, hogy Rácalmá-
son lakhatnak. Mindannyiunk 
öröme az lenne, ha minél több 
település követné Rácalmás 
munkáját. Tudom, ez a munka, 
nagy odaadást, elkötelezettsé-
get, lelkesedést kíván meg a 
város vezetőitől, a polgármes-
ter úrtól. Mert ezt hivatalból 
művelni nem lehet, csak nagy 
szeretettel, nagy odaadással, a 
családtól elvett sok-sok idő-
vel lehet csinálni. Mert ahogy 
minden, úgy ez  a szépség is 
csak akkor létezhet, ha napi-
asan tesznek érte. Boldog va-
gyok, hogy képviselőtársaim-
mal, intézményünk néhány 
vezetőivel eltölthettem itt egy 
napot. Ahogy mondtam, sok-
sok ötletet elviszünk magunk-
kal, és viszonyainkhoz alakítva 
használjuk azokat. Köszönöm 
mindannyiuknak, a képviselő-
testület tagjainak, hivatal dol-
gozóinak, intézményvezető-
iknek és a lakóknak, hogy itt 
lehettünk. Legyenek nagyon 
büszkék lakóhelyükre, és sze-
retők a város iránt. 

– Rácalmás önkormányza-
ti és intézményi vezetői is jár-
tak már Veresegyházon, és ha-
sonló élményekkel, érzésekkel, 
gondolatokkal tértek haza. 
Önöknél is Zsigmond László 
és neje szellemiségét tükrözik 

vissza az épületek, a fejleszté-
sek. Fejlődés terén is éllovas az 
Önök települése. Kilencven-
hatban hatezren, most tizen-
nyolc ezren lakják a települést. 
A lakosságszám növekedésé-
nél jobban semmi nem tükrö-
zi a város vonzezerjét.

– Mindannyian tanulunk a 
másiktól, és köszönöm, hogy 
ilyen szépeket mond Veres-
egyházról. Zsigmond László  
Ybl-díjas építész és felesége, 
Ági tehetséges emberek. Ki-
tűnően tudnak alkalmazkod-
ni ahhoz a helyhez, épülethez, 
amelyhez hozzányúlnak vagy 
bővítik, újat alkotnak. Tehet-
ségük folytán jól tudják ötvöz-
ni és figyelembe venni az adott 
település történelmi múltját és 
azt újítják meg az adott funk-
ció, a jelen kor igényei sze-
rint, megőrizve természetesen 
a múlt értékeit is. Ilyen szem-
pontból valóban van párhu-
zam Veresegyház és Rácalmás 
között, hiszen a Zsigmond 
házaspár által felújított épü-
letek emberei léptéket, szel-
lemet tükröznek. Mert mind 
az itteni, mind a veresegyházi 
épületek nagyon igényesek, a 
látogatók nem elfordulnak az 
épületektől, a hozzájuk kap-
csolódó terektől utcaszakasz-
tól, hanem jól érzik magukat 
ott, vonzódnak hozzá. Nélkü-
lük sokkal szegényebbek len-
nénk. 

– Ön a magyarországi pol-
gármesterek doenje. Tanácsel-
nökként huszonnégy, a rend-

szerváltás óta pedig huszonöt 
éve, vagyis már negyvenki-
lenc éve meghatározója Veres-
egyház életének, fejlődésének. 
Munkája példa értékű sokak 
számára. Jó érzés, hogy egy 
ilyen vezető fontosnak tartja a 
Rácalmással való több évtize-
des kapcsolatot.

– A kapcsolatok úgy szület-
nek, hogy két ember találko-
zik, és kialakul az azonos ér-
deklődési körön keresztül egy 
szoros emberi viszony, barát-
ság, amely megköveteli mind-
annyiunktól, hogy tisztességes 
emberek legyünk. Ha ez léte-
zik, akkor a kapcsolat spontán 
létrejön, mert egy nyelven be-
szélünk, egyet akarunk, hogy 
településünk szebb és jobb le-
gyen. Így már az első találko-
zásunkkor nagyon megszeret-
tem Schrick Istvánt. Éreztem 
belőle azt a melegséget, oda-
adást, elkötelezettséget a vá-
rosa iránt. Az élet értelme ez, 
hogy az ember lelkiismere-
tesen végezze a dolgát. Szo-
ros barátság alakult ki kö-
zöttünk, ami nem azt jelenti, 
hogy gyakran együtt vagyunk, 
de amikor leül az ember és vé-
giggondolja, kik állnak hozzá 
közel, akkor István az elsők 
között van. Mert nagyon sze-
retem és ezt a szeretetet bőví-
tette és mélyítette el bennem 
a Rácalmáson tett látogatás 
alkalmával, az újabb alkotá-
sok, legutóbbi látogatásunk 
óta megvalósított fejlesztések 
megtekintése nyomán.
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Készülnek az új utak, 
járdák

Az önkormányzat által megbízott kivitelezők nagy erőkkel dolgoznak a 
település utcáiban – javában zajlik a nyári útépítési program. A Somo-
gyi Béla utcában például járda készül. De folyamatban van a Helyes Imre 
utca aszfaltozása is

Lakossági fórum Ófaluban

Mintegy negyven résztve-
vője volt az Ófaluban meg-
rendezett lakossági fórum-
nak, amelyen Schrick István 
polgármester tájékoztatta az 
érdeklődőket a partfal stabi-
lizáció most befejeződött III. 

üteméről. A beruházásnak ez 
a szakasza a Szávó köz és a 
Bruck köz közötti település-
részt öleli fel. A jó hangulatú 
találkozón szóba kerültek a 
további tervek, önkormány-
zati elképzelések is.

q Az önkormány-
zat megbízásából a BOD-
KÖ Bodrogközi Közmű-és 
Mélyépítő Kft. kivitelezés-
ében valósulnak meg Rá-
calmás ivóvízvezeték építé-
si munkái. Az építés érinti a 
Király utcát, valamint a Pin-
ce sor északi szakaszát.

q A műanyag flakonok 
(PET palackok) begyűjtésé-
hez a szemétszállító cég té-
rítésmentesen biztosít zsá-
kokat.

A  soron következő szállí-
tási időpontok:

Július 23.
Augusztus 27.

A partfalstabilizációnak is köszönhetően...

Megújult a szerb templom
Jelentős munkálatok 

helyszíne volt az elmúlt kö-
zel egy évben a rácalmási 
szerb-ortodox templom és 
környéke. A partfal stabi-
lizálását végzők nemcsak a 
löszös talajt erősítették meg, 
hanem magát az épületet is: 
a megrepedezett főfalakat 
összefogták, megtámasztot-
ták, hogy ismét több száz 
évig szolgálhassa a hívőket. 
A megerősítési munkálatok 
után újra vakolták az épü-
letet, valamint rendbe tették 
annak környékét. 

Ha kívülről így megújult 
a templom, a szerb ortodox 
egyházközösség tagjai nagy 
szeretettel, körültekintéssel 

gondoskodtak  arról, hogy 
belülről is megszépüljön 
minden. 

A szerb templom szen-
telésével egybekötött isten-
tiszteleten  részt vett Pan-
telity Lukián, a budai szerb 
egyházmegye püspöke, több 
lelkész és diakónus, valamint 
a rácalmási önkormányzat 
képviselői is megtisztelték 
jelenlétükkel az eseményt. A 
püspök méltatta a munkála-
tokat, azt, hogy a rácalmási 
egyházközség ilyen szépen 
tartja a hagyományokat, va-
lamint köszönetet mondott 
a települési önkormányzat 
vezetőinek a helyreállításban 
nyújtott óriási segítségért.

Rácalmáson 
megszűnt a német nemzetiségi
 önkormányzat

Településünkön a szervezet 2010-ben alakult meg, négy 
fő képviselővel. 2011 decemberében a négy fő közül egy 
lemondott mandátumáról, így a testület létszáma három 
főre csökkent. A megüresedett képviselői hely nem kerül-
hetett betöltésre, mert további jelöltek nem voltak. 

A közelmúltban a Fejér Megyei Kormányhivatal, egy 
bejelentés kivizsgálását követően, felszólította Dr. Nagy 
Viktor elnököt, hogy a személye és az általa betöltött 
tisztség között fennálló összeférhetetlenségi okot szün-
tesse meg, illetve tegyen erre vonatkozóan nyilatkozatot. 
Dr. Nagy Viktor az összeférhetetlenségi okot a kormány-
hivatal felszólítására megszüntette oly módon, hogy júli-
us 10-ei hatállyal lemondott elnöki és képviselői mandá-
tumáról. A 2011. évi  CLXXIX. törvény, 170. paragrafus, 
4-5. bekezdése alapján, a jogszabály erejénél fogva Rácal-
más Város Német Nemzetiségi Önkormányzata ezennel 
megszűnt. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkormányzata ideig-
lenes kezelésébe kerültek, amelyeket a szervezet felelős 
megőrzésre a rácalmási polgármesteri hivatalban hagyott. 
A nemzetiségi önkormányzat számláján lévő pénz szin-
tén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
számára kerül átutalásra. A megszűnt Rácalmási Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a számláról további kifizeté-
seket nem teljesíthet. A 2014. évi őszi helyhatósági válasz-
tásokkal egy időben a törvény értelmében ismét kiírásra 
kerül a német nemzetiségi önkormányzati választás Rá-
calmáson.
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Ismét eltelt négy esztendő. A választási ciklus végéhez közeledve Rácalmás önkormányzati képviselői értékelik az elvégzett mun-
kát. Ezúttal Vízi István vállalkozó, a helyi polgárőrség elnökségi tagja, önkormányzati képviselő osztja meg Önökkel gondolatait.

Vizi István vagyok és városvédő! 
Nagyon büszkén válla-

lom, hogy tizenhat évvel 
ezelőtt a városvédők támo-
gatásával jutottam be az ön-
kormányzati testületbe, és jó 
érzés számomra, hogy olyan 
emberekkel hozott össze a 
sors,  akik alkotni, szépíte-
ni akartak. Az önkormány-
zat az ilyen építő jellegű tö-
rekvéseket szívesen veszi és 
nagyban segíti. Segíti azo-
kat, akik tesznek, élnek a te-
lepülésükért. Hát ők, illetve 
mi vagyunk a városvédők.

Képviselő társaim már 
sok olyan szép dolgot mond-
tak el az elmúlt hónapok-
ban, amit legfeljebb ismétel-
ni tudnék. Ám ez fölösleges, 
annál is inkább, mert  min-
denki látja településünk fej-
lődését, szépülését. Csak a 
közelmúltból említhetném 
az új orvosi rendelőt, az új 
városháza épületét, illetve a 
tökéletes kihasználtságnak 
örvendő régi polgármesteri 
hivatalt, az aszfaltozott uta-
kat, az óvodát, a bölcsödét, 
a csodálatos rendezvénye-
inket és még sorolhatnám... 
Ami újonnan a legközelebb 
áll a szívemhez az a követ-
kező: nagyot léptünk előre 
a településünk közbizton-
ságának javításához vezető 
úton, épül a térfigyelő kame-
ra rendszer is. Ezzel napja-
ink közbiztonságának egyik 
tartópillérét tettük le váro-
sunkban. Közbiztonságunk 
második fő pillérjének a tíz 
éve alakult polgárőrséget 
tartom,  amelynek alapító 
tagja vagyok. Polgárőr kol-
légáimmal elértük azt, hogy 
Fejér megye egyik legjobban 
felszerelt és leghatékonyabb 
egyesülete vagyunk (büsz-
ke vagyok rájuk), tevékeny-
ségünkkel hozzájárulunk 

Rácalmás jónak mondható 
közbiztonságához. A sike-
reket, az eredményes mun-
kát  azonban nem lehetett 
volna megvalósítani kisvá-
rosunk  önkormányzatának 
képviselőtestülete és a la-
kosság nélkül. Ma a telepü-
lésen a lakosság részéről leg-
jobban támogatott egyesület 
vagyunk.

Most viszont már nem a 
visszatekintéssel kell foglal-
koznunk elsősorban, hanem 
előre tekinteni.  Mert ha-
marosan eljön egy új virá-
gosításnak az őszi szezonja, 
ismét új tavasznak kell elébe 
nézni, tervezni kell a jövőt! 
Az elkövetkezendő időben 
olyan létesítmények meg-
valósítására vállalkozik ön-
kormányzatunk, amelyek 
életünk fontos mérföldkö-
vének számítanak. Az eddi-
gi ismereteink szerint nem 

megvalósíthatatlan célokat 
tűztünk ki magunk elé. Rá-
calmáson meg kell építeni 
a gyógyfürdőt, valamint a 
temetőben az új ravatalo-
zót. Biztosítani kell a tele-
pülés sportolási lehetőségét: 
meg kell építeni a várva várt 
sportcsarnokot. De nem 
szabad elfeledkezni a szép-
korúak mindennapjairól 
sem, éppen ezért létesíteni 
kell egy öregek otthonát. Az 
új létesítményekkel közel 
ötven – hatvan új munka-
hely teremtődik a rácalmási 
munkavállalóknak. Továb-
bá a túrizmus beindulásával 
vállalkozóinkat és a lakossá-
got jobb anyagi bevételhez 
tudjuk juttatni, ide értve a 
fizetővendéglátást, falusi 
turizmust és a kereskedőin-
ket is. Ezzel párhuzamosan 
magasabb adófizetést tu-
dunk elérni, amit fejlesztés-

re tudunk visszaforgatni vá-
rosunk vérkeringésébe.

Tovább kell folytatnunk 
az elődeink által megkez-
dett országos hírű rendez-
vényeinket és természetesen 
el kell készíteni a még hát-
ralévő utak aszfaltozását és 
a felszíni vízelvezetéseket is. 
Fel kell vennünk a kapcsola-
tot a posta vezetésével a már 
elavult épület bővítésének 
és felújításának érdekében. 
Szorosabb kapcsolatokat 
szeretnék Rácalmás minden 
civil szervezetével a hatéko-
nyabb közösségi munka ér-
dekében.  Az említett nagy 
projektek mellett nem hiá-
nyozhatnak azok az aprósá-
gok, amelyek mindennapja-
inkhoz szükségesek, legyen 
az egy pad, egy hinta, árnyé-
kot adó fa...

Hamarosan elkezdő-
dik az őszi talajelőkészítés... 
Ha jó magot vetünk a föld-
be, akkor jó termés lesz, ha 
az elfajzott növény magját 
szórjuk el,  csak csökevé-
nyek, sarjak kelnek életre be-
lőle. Így lesz ez az őszi ön-
kormányzati választásokon 
is. Ha megfelelő, közismert 
és munkájukkal már bizo-
nyított személyekre tesszük 
a voksot, akkor Rácalmás 
továbbra is a siker útján fog 
haladni.

A városvédő egyesület 
olyan embereket jelölt a kö-
vetkező ciklusra képviselő-
nek, akik megbízhatóak, ter-
helhetőek és ötlet készek. 
Jómagam is a városvédők je-
löltjei között vagyok és ez-
úton szeretném megkö-
szönni önöknek az eddigi 
támogatásukat. A jövőben 
is tudásom legjavával szeret-
ném szolgálni Rácalmás Vá-
ros lakosságát.
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Rácalmás benevezett 
a Virágos Magyarországért versenyre

Rácalmás városa ez év ta-
vaszán benyújtotta jelent-
kezését a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, a Magyar Turizmus 
Zrt és több országos szerve-
zet által kiírt Virágos Ma-
gyarországért Környezetszé-
pítő Versenyre. A húsz évre 
visszatekintő mozgalomhoz 
mára már közel háromszáz – 
különböző lélekszámú -  te-
lepülés csatlakozott, s átlag-
ban 2 millió állampolgárt ér 
el a felhívás. A verseny célja 
a kulturált és vonzó ország-
kép kialakítása, a fenntartha-
tó fejlődés szempontjainak 
következetes alkalmazása, a 
településen élők összefogá-
sának ösztönzése, valamint 
a természeti és épített örök-
ség megőrzése és gyarapítá-
sa. Fődíjként két szerencsés 
nyertes képviselheti hazán-
kat a 2015. évi Európai Vi-
rágos Városok és Falvak Ver-
senyében.

Jelentkezésünk eredmé-
nyeként június 9-én 7 tagú 
szakértő zsűri látogatott vá-
rosunkba, köztük volt ker-
tészmérnök, környezetvédel-
mi- és turisztikai szakember 
egyaránt.

A zsűri feladata volt vizs-
gálni a jelentkező település:

- gondozottságát, tisztasá-
gát, egységes képét,

- zöldfelületi programját 
és fejlődését,

- közösségi aktivitását, a 
lakosság és a civil szerveze-
tek bevonását,

- turisztikai jelentőségét 
és felkészültségét, látogató és 
vendégbarát szemléletét,

- önkormányzatának erő-
feszítését, fenntartói szerepét 
és stratégiai gondolkodását,

- nevelési-oktatási intéz-
ményeinek környezettudatos 
programját és eredményeit,

- korszerű hulladékgaz-
dálkodását és a megújuló 
energia felhasználását.

 A polgármesteri hivatal-
ban Schrick István polgár-
mester fogadta a látogatókat, 
majd az általános bemutatás 
után következett a szakmai 
munka. Először is a közel 70 
oldalas kérdéssorból álló zsű-
rilapokon feltett kérdésekre 
kellett felelnünk, ahol is a bí-
rálati szempontok már az eu-
rópai verseny kritériumrend-
szeréhez igazodnak.

Az önkormányzat részére 
feltett kérdésekre dr. Györe 
Andrea jegyző asszony mel-
lett Kazsoki Sándor adott 
szakszerű válaszokat. A tu-
risztikai jellegű kérdésekre 
Bodnár Edina adott választ, 
a fásítással, hulladékgazdál-
kodással, megújuló energi-
ákkal kapcsolatosan  Steiner 
Lajos tájékoztatta a zsűrit, 
városunk közösségi aktivi-

tásáról, összefogásról, a ci-
vil szervezetekről, egyesüle-
tekről, a vállalkozásokról és 
az általuk végzett munkáról 
Bodnárné Surányi Gabriella 
beszélt. 

A papírmunka után kö-
vetkezett a személyes meg-
tekintés. A zsűri útvonalát 
magunk jelöltük ki, egyetlen 
követelmény volt, hogy a ju-
bileumi emlékévre tekintet-
tel az I. világháborús emlé-
keket mindenhol felkeresték. 
Így megtekintették a Mille-
niumi tó környékét, a Kö-
zösségi teret, a Széchenyi és 
Bay teret, a Szentháromság 
teret. Az útvonal érintette 
az ófalut, a Ráctemplomot, 
a Jankovich-kúriát, a Duna-
partot, a Táncsics Mihály és 
Kulcsi utat, a Fő teret, az is-
kolát, a Művelődési házat, 
az orvosi rendelő környékét, 

a Martinász lakótelepet és a 
vasútállomást is. Kíváncsiak 
voltak a játszóterekre, spor-
tolási lehetőségekre, vendég-
házakra, a település és intéz-
mények fáira is. 

Összességében négy órát 
töltöttek el nálunk. A bejá-
rás során  néhány jó tanács-
csal is elláttak minket, tippe-
ket és ötleteket is kaptunk, 
mit, hogyan lehetne még 
jobban, hatékonyabban vagy 
másként csinálni, de emellett 
őszinte örömünkre szolgált, 
hogy láthattuk megelége-
dettségüket és hallhattuk el-
ismerő szavaikat. Valameny-
nyien úgy nyilatkoztak, hogy 
magánemberként biztosan 
visszatérnek még hozzánk.

Bodnárné 
Surányi Gabriella

a városvédő egyesület 
elnökségi tagja
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Tanévzáró gondolatok
Tanév végéhez közeled-

ve kicsit végig gondoltuk 
a mögöttünk levő évet. A 
Rácalmási Manóvár Óvodá-
ba a 2013-14-es évben 122 
kisgyermek járt. A csopor-
tok működése zökkenő és 
baleset mentes év volt. A ne-
velési évet sok színes prog-
ram gazdagította, reméljük, 
hogy a szülők és gyermekek 
örömére.

Szeptemberben gyakori 
kérdés volt „Mikor jön már 
Jutka óvó néni?” A válasz az 
kellett, hogy legyen, hogy Ő 
már boldog nyugdíjas és csak 
látogatóba jön óvodánkba. 
Ha tudott rá időt szakíta-
ni, hogy jöjjön hozzánk, az 
mindig boldogsággal töltöt-
te el a gyermekeket, mert va-
rázs táskájából bábok bújtak 
elő egy-egy mese megeleve-
nítésére. Mindig tartogatott 
a táska apró meglepetéseket 
a gyermekek számára.

A Tökfesztiválon a szo-
kásos módon vett részt in-
tézményünk: segítettünk a 
kapus beléptetésbe és  a ját-
szóházban, nagycsoportosa-
ink műsorral készültek. Az 
ide évben feladatunk a ját-
szóház megszervezése, már 
most szeretném kérni a szü-
lők támogató segítségét.

Novembertől az intéz-
ményi étkeztetés szolgál-
tatója változott: a pályáza-
tot az Eurest nyerte el. Fájó 
szívvel búcsút vettünk Ko-
vács János úrtól, aki hosz-
szú évekig szolgáltatott. 
Az új szolgáltatóval elége-
dettek vagyunk, a telepü-
lésen elterjedt rosszindula-
tú pletykával ellentétben jó 
az étel minősége, elegendő 
a mennyisége, nagyon sok 

zöldséget, gyümölcsöt kap-
nak gyermekeink. Szept-
embertől a törvényi változás 
következtében az eddiginél 
kevesebb cukrot, sót tartal-
mazhatnak ételeink. Bizto-
san furcsa lesz először, de 
ez a gyermekek egészségét 
szolgálja, így kérjük a szü-
lők segítségét, megértését.

Az Adventi időszak ben-
sőséges, meleg része az év-
nek, az elmúlt évben is sok 
érdekes program, az ünnep-
körhöz illő étel, ital színesí-
tette napjainkat.

A farsanghoz kapcsolódó 
hagyományainkat bővítet-
tük néhány új elemmel, pl: 
farsang másnapján virágka-
put készítettünk, mindnyá-
jan átbújtunk alatta, majd 
vízbe dobtuk a tél elűzése 
céljából.

Mindannyiunk örömé-
re megépül a szép, új böl-
csődénk, felújításra kerül az 
óvoda kúria része. A munká-
latok miatt költözésre került 
sor február végén, két óvodai 
csoport a bölcsődei szárnyba 
költözött. Köszönöm kol-
légáimnak és a szülőknek a 
sok-sok segítséget, megér-
tést.

Tavaszi beíratás alkalmá-
val 160 kisgyermek került 
előjegyzésre, beíratásra. 126 
kisgyermeket írattak a óvo-
dába, és 34 kisgyermeket je-
gyeztünk elő a bölcsődébe.

A leendő gondozó nénik, 
óvó nénik nagy izgalommal 
várják a kisgyermekeket a 
szép, új csoportokban. Nagy 
örömmel fogadták a szülők, 
hogy a fenntartó a Rácalmási 
Önkormányzat nem a csalá-

dok jövedelme alapján, ha-
nem fix összegben határozta 
meg a gyermekek után fize-
tendő gondozási díjat.

Az új kisgyermekek szü-
lei részére szülői értekezlete-
ket tartunk augusztus 25-én 
hétfőn 15 órakor, a bölcső-
dés kisgyermekek szüleinek, 
augusztus 27-én szerdán 17 
órakor az óvodás kisgyer-
mekek szüleinek. Minden-
kit szeretettel várunk.

Augusztus 24-én 15.30-
kor lesz a Rácalmási Ma-
nóvár Óvoda és Bölcsőde 
ünnepélyes átadása, melyre 
mindenkit nagy-nagy szere-
tettel várunk!

A következő tanév szept-
ember 1-én hétfőn kezdődik 
az intézményben. 

Pálinkás Tiborné
óvodavezető

Nagy siker volt az óvodabál
Hagyományinkhoz hí-

ven az idei évben is megren-
dezésre került az óvoda bál. 
Ebben a tanévben a báli te-
endők szervezésének egy ré-
szét a szülői munkaközösség 
vállalta magára. 

A bál jól sikerült, a jó 
hangulat megalapozója volt 
a jókedvű, vidám discos Vass 
Tamás, akinek ezúton is kö-
szönjük. 

Köszönjük mindenkinek, 
aki megtisztelt bennünket 
jelenlétével és bármilyen 
formában hozzájárult ah-
hoz, hogy ez a bál jól sike-
rüljön. 

A teljesség igény nélkül, 
köszönjük támogatóink fel-
ajánlásait: Rácalmás Város 
Önkormányzata, Csurgó 
István, Kiskakas Vendéglő, 

Komolai papírbolt, Iparcikk 
Bolt, Ági Virágbolt, Móró 
ABC, Pomóthy ABC és a 
szülők felajánlásait.

Mindenkit szeretettel vá-
runk a következőre 2015. 
júniusában,  a csodálatosan  
megújult óvoda udvarunkra.
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Rácalmás közbiztonságának helyzetéről
Tisztelt Olvasó!
Rácalmás Város Önkor-

mányzat képviselő testülete 
2014. június 23-án megtar-
tott ülésén tűzte napirendre 
Rácalmás Város közbizton-
ságának helyzetéről, a köz-
biztonság érdekében 2013-
ban tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos felada-
tokról szóló rendőrségi be-
számoló tárgyalását.

A testületi ülésen meg-
hívottként jelen volt: Nagy 
Zoltán r. ezredes a Duna-
újvárosi Rendőrkapitányság 
Vezetője, dr. Mák Attila r. al-
ezredes az Adonyi Rendőr-
őrs Parancsnoka és Fridrich 
Ferenc r. törzszászlós körzeti 
megbízott.

A beszámoló kiegészí-
téseként a Rendőrkapitány 
Úr kitért arra, hogy a helyi 
körzeti megbízott munká-
ját jónak értékeli, a lakos-
sággal, az Önkormányzattal 
és a társadalmi szervezet-
tekkel való kapcsolatát pél-
daként emelte ki. Ugyanígy 
jónak értékelte az Önkor-
mányzat a Rácalmási Szent 
György Polgárőr Egyesület 
és a Dunaújvárosi Rendőr-
kapitányság együttműködé-
sét, és megköszönte a helyi 
önkormányzat támogatását. 
Schrick István Polgármes-
ter Úr is hasonlóan értékelte 
a tevékenységet, és továbbra 
is támogatásáról biztosította 
a rendőrség képviselőit.

Az Adonyi Rendőrőrs pa-
rancsnokaként ezúton sze-
retném tájékoztatni Önöket 
hogy a különböző kiemelt 
bűncselekmény kategóriá-
kon belül - viszonyítva 2012. 
évhez - az alábbi változások 
történtek:

Az erőszakos bűncselek-
mények közül a testi sérté-
sek száma stagnálást mu-
tat: 2012-ben, és 2013-ban 
is 2-2 alkalommal került sor 
büntetőeljárás megindításá-
ra, melyek közül 1 alkalom-

mal súlyos testi sértés miatt 
indult nyomozás, 1 esetben 
pedig magánindítványra in-
dult eljárás. Garázdaság vo-
natkozásában enyhe emel-
kedés történt: 2012-ben 1, 
2013-ban 3 alkalommal ke-
rült sor nyomozás elrendelé-
sére, azonban az elmondha-
tó, hogy Rácalmáson ritkán 
előforduló bűncselekmény-
ről beszélhetünk. A testi 
sértés és a garázdaság bűn-
cselekmények elkövetésében 
továbbra is szerepet ját-
szott a csökkenő egy-
más felé mutatott to-
lerancia, az alkohol és 
a kedvezőtlen szociális 
helyzet is, vagyis az el-
követések hátterét igen 
összetett társadalmi problé-
makör szolgáltatja. 

A vagyon elleni bűncse-
lekmények közül a lopások 
száma 2013-ban 60-ra emel-
kedett a 2012-ben regiszt-
rált 48 cselekményhez képest. 
Ugyanígy emelkedés figyel-
hető meg a lakásbetörések 
alkategóriában is, ahol 7-ről 
9-re emelkedett az elkövetett 
bűncselekmények száma. 

Nagy port vert fel a ta-
vasszal történt vízóra-lopás 
sorozat, sikerült azonban az 
elkövetőt tetten érni. A tet-
tes Kulcs és Rácalmás hét-
végi házainak vízóra aknái-
ból - általában dolog elleni 
erőszakkal - tulajdonította 
el a beszerelt vízórákat. A 
kulcsi és a rácalmási körzeti 
megbízott felderítő munká-
jának köszönhetően, a Du-
naújvárosi Rendőrkapitány-
ság Vizsgálati Osztály által 
folytatott bűnügyi vizsgálat 
végén 32 rendbeli cselek-
mény miatt történt vádeme-
lési javaslat. Ezen kívül is 
több alkalommal sikerült – a 
polgárőrség munkájának se-
gítségével – betöréses lopás 
elkövetőit elfogni és az eljá-
rást lefolytatni velük szem-
ben.

Az elért eredményekhez a 
polgárőrség áldozatos mun-
kája is nagyban hozzájárult, 
melyet ezúton is szeretnék 
megköszönni!

A rongálások száma je-
lentős csökkenést mutat Rá-
calmás Város területén. A 
2012-ben történt 6 rongá-
lással szemben mindössze-
sen 3 nyomozás elrendelésé-
re került sor 2013-ban.

A rablások számának te-
kintetében örvendetes, hogy 

a településen 2013-ban nem 
történt ilyen jellegű erő-
szakos bűncselekmény. Ez 
jelentősen hozzájárult a 
lakosság szubjektív bizton-
ságérzetének javításához.

A tulajdon elleni szabály-
sértések alakulására jellemző, 
hogy a jogszabályi változá-
sok megnövelték a Duna-
újvárosi Rendőrkapitányság 
e kategóriában végzett te-
vékenységét. Az előkészí-
tő tevékenységet a Duna-
újvárosi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály 
Szabálysértési Előkészítő 
Alosztály munkatársai vé-
gezték valamennyi – a kapi-
tányság területén történt, – 
tulajdon elleni szabálysértés 
vonatkozásában. Rácalmás 
Város területén összesen 10 
eljárás indult: 6 esetben is-
mert, 4 alkalommal isme-
retlen elkövető ellen. A tu-
lajdon elleni szabálysértések 
közül leggyakrabban bol-
ti lopásoknál, kerékpárlopá-
soknál kellett intézkedni a 
rendőröknek.

Rácalmás Város terüle-
tén az ORFK Vezetőjének 
Intézkedési tervének meg-
felelően került sor fokozott 

ellenőrzés-sorozat végrehaj-
tására, melynek célja a lakos-
ság szubjektív biztonságér-
zetének javítása, a település 
közbiztonságának megerő-
sítése. A fokozott ellenőrzé-
seket az Adonyi Rendőrőrs 
közterületi állománya haj-
totta végre, melynek célja a 
közlekedési rend és fegyelem 
megszilárdítása, a vagyon el-
leni bűncselekmények meg-
előzése, megszakítása, az el-
követők elfogása volt.

A fokozott ellenőrzések 
végrehajtásában nagy sze-
repe volt a polgárőrség ál-
lományának is, amely gyak-
ran több gépkocsival és nagy 
számban vett részt ezekben 
az ellenőrzésekben.

Ismét több nagyobb 
rendezvény helyszíne is 
volt Rácalmás: május ele-
jén az „Almavirág Feszti-
vál”, augusztus hónapban 
a Rácalmási Városi Napok, 
szeptember végén - október 
elején pedig a Tökfesztivál 
magas színvonalú program-
jai vonzottak több ezer - a 
Tökfesztivál esetében ismét 
több mint tízezer- érdek-
lődőt. A rendezvény külső 
biztosítását a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság - köztük 
az Adonyi Rendőrőrs - állo-
mánya és a Szent György 
Polgárőr Egyesület teljes ál-
lománya hajtotta végre kivá-
ló együttműködésben. 

Megállapítást nyert, hogy 
az eddig felszínre került ne-
gatív társadalmi problémá-
kat, jelenségeket a Rend-
őrség nem képes egyedül 
kezelni, széleskörű társadal-
mi összefogásra van szükség. 
Kérem a Tisztelt Lakókat, 
hogy továbbra is segítsék és 
támogassák észrevételeik-
kel a körzeti megbízott, és a 
polgárőrök munkáját.

Tisztelettel:
Dr. Mák Attila 

r. alezredes
          őrsparancsnok

A rongálások 
száma jelentős 

csökkenést mutat
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 A polgárőrség júniusi hírei
Múlt havi jelentkezésünk 

óta egy alkalommal kellett 
egyesületünk tagjainak intéz-
kedniük, egy bolgár rendszá-
mú autó román utasai kísérel-
tek meg nagy haszonra szert 
tenni a náluk levő hat pár el-
adó zokniból. Természetesen 
nem azok érékesítése volt a 
céljuk. Krimibe illő autós ül-
dözés után a körzeti megbí-
zottal elfogtuk a két idegen 
nemzetiségű személyt, és át-
vizsgálásuk során nagy meny-
nyiségű készpénz került elő, 
ami valószínű nem az illegá-
lis zoknik árusításából szár-
mazott. 

Éjszakai randalírozó csa-
pat tagjait sikerült felderíteni 
a múlt hónapban, akik a fo-
cipálya környékén garázdál-
kodtak éjszakánként, többek 
között egy kamion ponyvájá-
nak a felhasítása is a lelkükön 
szárad. A helyi fiatalok ezen-
túl konkrétabb megfigyelés 
alá esnek.

Településünkön folyamat-
ban van a térfigyelő rendszer 
kiépítése, reményeink szerint a 
jövő hónapban már működő-
képesek lesznek a kamerák. A 
beltéri szoftverek már beépítve 
várják a kamerák információit, 
amelyek felszerelése folyamat-
ban van.

A közelmúltban Pribil Sán-
dor úr jóvoltából  kapott az 
egyesületünk négy darab kézi 
URH-rádiót, ezek nagyban se-
gítik összehangolt  munkánkat.

Nemrégiben tartotta a 
rendőrség éves beszámolóját 
önkormányzatunk képvise-

lői előtt. A rendőri vezetők 
köszönetüket fejezték ki a 
polgárőrség munkájáért. Et-
től bővebbet dr. Mák Attila 
rendőr alezredes beszámoló-
jából tudhatnak meg lapunk 
előző oldalán – ajánlom fi-
gyelmükbe.

Ismét figyelmeztetjük la-
kótársainkat a nyári stran-
dolás veszélyeire. Mert akár-
milyen jó is a közbiztonság, 
strandokon, bevásárló köz-
pontok előtt, parkolókban, 
ne hagyjanak értékeket a 
gépkocsiban vagy bízzanak 
meg annak őrzésével valakit. 
Nagyon fontos dolog, hogy 
a kézpénzt, ha lehetséges, 
olyan helyre tegyük el, ahol 
úgymond macerás hozzáfér-
ni, nemcsak nekünk, hanem 
a zsebeseknek is. A nyári für-
dőzés minden éven meghoz-
za áldozatát, ezért figyelje-
nek a meleg nyári napokon 
is a megfelelő fürdőzési sza-
bályokra: felhevült  testtel ne  
ugorjanak vízbe, tiltott helyen 
soha ne fürödjenek. Figyelje-
nek oda mindenre, ne csak 
a lazításra, hogy szép élmé-
nyekkel tudjanak hazaérkez-
ni nyári szabadságukról

Egyesületünk tagjai vállal-
ták, hogy a nyári hónapokban 
is fenntartják településünk 
közbiztonságát, a rendőri 
szervekkel egyeztetve.

A következő hónapban is 
számolhatnak lakosaink több 
alkalommal rendőri ellenőr-
zéssel és sebességméréssel. 
Ahhoz, hogy vállalásainkat 
teljesíteni tudjuk köszönetet 
kell mondanunk Rácalmás 
Város képviselő testületének 
és településünk lakosságának, 
hogy a feladatokhoz anyagi 
segítséget nyújtanak. 

Továbbra is várjuk mind-
azon személyek jelentkezését, 
akik munkájukkal hozzá tud-
nak járulni Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságához.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízott: 
06-30/621-0959

 Rácalmási Emlékképek címmel fotókiállítás nyílt június 25-én a művelő-
dési házban. A megnyitón nagyon sokan részt vettek. Megtisztelte jelen-
létével az eseményt a Jung házaspár, Gazsi bácsi és Babi néni is

  A református egyházközség hírei
Református istentiszteletek

Minden vasárnap 10.30-kor a református-evangélikus 
templomban Keresztelői és konfirmációi előkészítő csopor-
tot indítunk felnőttek számára. A sorozat hét alkalomból áll. 
Várjuk azokat a felnőtteket, akik szívesen megismerkedné-
nek a keresztyén hit alapjaival és csatlakoznának egy Jézust 
követő közösséghez! A felkészítő ingyenes! A részletekről 
tájékozódhat és jelentkezési szándékát jelezheti a lelkipász-
tornál telefonon vagy e-mailben.

Rácalmási vállalkozók 
a Városnapokon és a Tökfesztiválon

Tisztelt rácalmási olvasó! A Vállalkozók Rácalmásért Egye-
sület vezetősége új és minden családot érintő információval, 
szolgáltatással kívánja szolgálni és segíteni a rácalmásiak jó köz-
érzetét. A vállalkozók egyesülete szívén viseli azt a feladatot, 
hogy a legjobb minőségű és a legkiválóbb referenciával rendel-
kező helybéli vállalkozás szolgáltatását vegye igénybe mindenki.

Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, olyan megoldást kel-
lett választanunk, melyre Rácalmáson még nem volt példa. A 
következő megoldást választottuk: a városnapokon és a fesztivá-
lokon több kivetítő lesz felszerelve az önkormányzat támogatá-
sával. Ezeken a kivetítőkön képújságnak megfelelő formátum-
ban minden rácalmási vállalkozás meg fog jelenni, függetlenül 
attól, hogy az egyesület tagja vagy sem. 

Egyesületünk ezzel kívánja szolgálni minden rácalmási család 
és vállalkozás érdekeit. 

Ezért kérek minden vállalkozót, hogy vegye fel velem a kap-
csolatot, mert a szükséges információkat össze kell gyűjteni. El-
érhetőségem: 06/30-9392-160,  vagy: szabo.fp@gmail.com

Ennek a feladatnak a véghezviteléhez az alábbi idézetet vá-
lasztottam mottóul:

 Összejönni - kezdés
 Együtt maradni - haladás
 Együtt is dolgozni - siker
                           (Henry Ford)    

Szabó András
VRE vezetőségi tag   
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Nyári 
ügyelet 

Kürtösiné Fáczán 
Andrea július 30. (szer-
da) 8-12 óráig (iskola-
látogatási igazolás ki-
adása ezen a napon)

Javítóvizsga:
aug. 27. (szerda)   

8.00 óra

Pótbeíratás:
aug. 25-29-ig 8-12 

óráig

Készpénzben fize-
tendő (ingyeneseknek): 
 1., 2., 3. osztályosoknak

- angol  könyvek.
Az ellenőrzőt  (min-

denkinek kell fizetni)

Tankönyvek
A tankönyvcsomag 

átvételéhez a befizetést 
igazoló csekket, illetve 
az átutalásról szóló iga-
zolást be kell mutatni.  
Ennek hiányában  nem 
adhatók ki a tankönyv-
csomagok.

Tanévnyitó 
ünnepély:

2014. augusztus 29. 
(péntek) 17.00 óra

Első tanítási 
nap:

2014. szeptember 1. 
(hétfő)

„Most búcsúzunk és elmegyünk…”
Újabb gyereksereg búcsú-

zott júniusban iskolánktól.
Az utolsó hét, ami a bú-

csúzkodással telik, igen nehéz 
időszak diáknak, tanárnak, 
osztályfőnöknek egyaránt. 
Megpróbálunk visszaemlé-
kezni mindarra, ami ebben az 
iskolában velünk történt. Sőt! 
Nem csak az iskolában…

Egy kedves meghívás-
nak tettünk eleget: az óvó-
nénik, dajkanénik egy kis 
teadélutánra várták azokat a 
„nagy” nyolcadikosokat, akik 
valamikor az ő „kis” óvodá-
saik voltak. Érdekes látvány 
volt, ahogy a nagy kamaszok 
kuporogtak a csöpp kis szé-
keken. Fényképalbumot né-

zegetve visszaidézték óvodás 
emlékeiket, beszéltek a jövő-
ről, terveikről. A kezdetben 
megszeppent tinik hamar 
újra óvodásokká váltak, bir-
tokba vették a csoportszo-
bát, a játékokat, az udvari 
hintákat.

Talán utoljára igazi kis-
gyerekek lehettek. Nagyon 
jól éreztük magunkat! Kö-
szönjük óvónénik, dajkané-
nik!

Tőlünk tanároktól egy 
igen megható és gyönyörű 
szerenáddal búcsúztak el di-
ákjaink.

Az iskolatársaktól a pén-
tek délelőtti bolondballa-
gáson, bolondos öltözetben 

vicces kis dalokkal köszön-
tek el a gyerekek.

Délutánra a bolondos 
ruha eltűnt, ünneplőbe öl-
tözött „vén diákok” utoljára 
sétáltak végig a feldíszített 
iskola folyosóján búcsúdalu-
kat énekelve. 

A ballagás előtt a 
rácalmási foltvarróklub ked-
ves ajándékkal lepte meg a 
gyerekeket és minket osz-
tályfőnököket. Köszönjük 
kedvességüket!

Az ünneplő vendégsereg 
előtt a 7. osztályosok bú-
csúztatója tette igazi emlék-
ké ezt a ballagást.

Szombaton a bankett volt 
az utolsó osztálybuli, de ezt a 
két osztály most együtt tar-
totta. Köszönjük a Szülők-
nek a szervezést, a gyönyö-
rű meglepetést és a nyolc év 
alatt végzett segítő munkát!

A legnehezebb mégis az 
utolsó bizonyítványosztás 
volt. Itt már mindenki tud-
ta, hogy tényleg véget értek 
az együtt töltött évek.

Judit nénivel együtt köszö-
nünk mindent és sok sikert 
kívánunk az új iskolában!

Flóra néni
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Nyári felújítás a Művelődési Házban
Július 28-ától 4 héten át felújítás miatt zárva lesz a 

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár. A teljes ház meg-
szépül, festési és parkettafelújítási munkálatok is zajlanak az 
intézményben. Kérjük látogatóink szíves megértését. Au-
gusztus 26-án, keddtől megszépült termekkel és meghosz-

szabbított nyitvatartási idővel állunk látogatóink rendelkezé-
sére és szeretettel várunk minden régi és új klubot, csoportot 
az összejöveteleikkel kapcsolatos igények egyeztetésére. 

Kellemes nyaralást, jó pihenést kíván mindenkinek a ház 
kollektívája.

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi  elér-
hetőségeken adunk felvilágosítást: Művelődési Ház és 
Könyvtár, Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31., telefon/fax: 
25/440-456, e-mail: racmuvhaz@gmail.com

A Művelődési Ház 
nyitva tartása
Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-18
Szombat:      15-18
Vasárnap: zárva

Könyvtár és Internet 
nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18 

A Művelődési Ház az idei 
nyáron két héten át kézilab-
da és angol tábornak adott 
helyet. A nyelvi tábor részt-
vevői Kunos Vanda angolta-
nár irányításával számos ko-
molyabb és játékos feladat 
segítségével fejleszthették 
angoltudásukat, a kézilabdás 

tábor résztvevői pedig Nóg-
rádi Sándor edző irányításá-
val ismerkedhettek a sport-
ággal. A résztvevők mindkét 
tábor foglalkozásain jól 
érezték magukat, sokat ját-
szottak és tanultak. Képünk 
a felső tagozatosok angol tá-
borában készült. 

KÖNYVAJÁNLÓ

Gill Farrer-Halls: Az 
aromaterápia bibliája

Ez az átfogó aromaterá-
piás kézikönyv megmutat-
ja, hogyan válasszuk ki és 
használjuk az illóolajokat az 
egészség, a szépségápolás és 
jó közérzet megőrzése ér-
dekében. Minden szüksé-
ges tudnivalót megtalálunk 
a bőrápolási kezelésekről, a 
masszázstechnikákról, a par-
fümkészítés titkairól, a hét-
köznapi betegségek egysze-
rű gyógymódjairól, valamint 
a meditációk formáiról. A 
könyv ismerteti 68 általá-
nosan használt és egzoti-
kus illóolaj részletes leírását, 
amelyből mindent megta-
nulhatunk a jellemzőikről, a 
terápiás tulajdonságaikról és 
az alkalmazásuk esetleges el-
lenjavallatairól.

Vida Ágnes: Anyapszi-
chológia

Ki vagyok én? Jó anya va-
gyok? Jól csinálom? - merül 

fel gyakran az anyákban. Mi-
ért neurotikusak, túlaggó-
dók a mai anyák? Miért ér-
zik úgy, hogy folyamatosan 
bizonyítaniuk kell a külön-
féle szerepeikben: anyaként, 
társként, szeretőként, mun-
kaerőként? Miért nem tud-
nak felhőtlenek lenni? Mi-
ért csupa kérdőjel számukra 
az anyaság? Ezeket a kérdé-
seket teszi fel és válaszol-
ja meg a könyv. Igyekszik 
megfogalmazni a kimond-
hatatlant: az anyák szerte-

áradó érzelmeit. A bűntuda-
tot, az aggódást, a félemet, az 
egymásban való feloldódást, 
a testi és lelki szimbiózist, 
a szeretetet. Azt, ahogyan a 
kislányból nő, a nőből anya 
válik. Végigkísér az anya bel-
ső utazásán a fogantatástól 
kezdve a várandósságon át a 
szülésen keresztül egészen a 
gyermek felnőtté válásáig.
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Kirándultak a városvédők
Az elmúlt hónap végén a 

Városvédő és Szépítő Egyesület 
tanulmányi kirándulást szerve-
zett a Dunakanyarba és kör-
nyékére. Noha kirándultunk, 
szakmai szemmel néztük azo-
kat a településeket, melyeket 
meglátogattunk. A történelmi 
betekintés mellett sétáink so-
rán külön figyelmet fordítot-
tunk  a parkokra, terekre, a régi 
és műemlék épületekre és azok 
állapotára egyaránt. Idegenve-
zetőnk, Nádas Margit kimerí-
tő tájékoztatást nyújtott min-
denről. 

Utunk először Visegrádra 
vezetett, mely név hallatán két 
szó biztos, hogy mindenkinek 
az eszébe jut: Fellegvár és a Pa-
lota. A történelem folyamán is 
több uralkodó választotta lak- 
és találkozóhelyül ezt a várost. 
A városkapunál IV. Béla (szob-
ra) fogadott minket. Ő volt az, 
aki a tatárjárás után felépítette a 
hegy tetején lévő várat.

Érdekességként ejtsünk szót 
a Salamon toronyról is, mely át-
vitt értelemben, de mégis össze-
köthető Rácalmással. Salamont 
már 5 évesen magyar királlyá 
koronázták, de ténylegesen 7 
évvel később tudta csak német 
segítséggel megszerezni a ha-
talmat pár évre. I. László (vagyis 
Szent László) sokallta Salamon 
fondorkodásait, ezért bezáratta 
a visegrádi várba, pontosabban 
a Salamon-toronyba.

No, ez azért nem teljesen 
igaz, mivel Salamon nem itt, 
hanem egy fentebb elhelyez-
kedő őrtoronyban raboskodott. 
De annak ma már csak a romjai 
láthatóak. Érthető, hogy nem 
lehetett a mostani épületben, 
hiszen ezt a 13. században épí-
tették, Salamon pedig a 11. szá-
zadban élt.

Tehát, a visegrádi Salamon-
toronynak, bár róla van elnevez-
ve, de valójában semmi köze Sa-
lamonhoz.

Bizonyára hallottátok már 
azt a mondást, hogy: Fénylik, 
mint Salamon töke.

Nem, ebben az esetben nem 
az egykori király nemesebbik 
szervére kell gondolni. Miután 
Salamont bezárták a toronyba, 
minden ablakot és ajtót befa-
laztak. Egy rendelet szerint az 
őröknek töklámpásokkal kellett 
megvilágítaniuk a tornyot, hogy 
tudják, hogy a rab bent van. A 
töklámpások világítottak, így 
aki messziről látta őket, tud-
ta, hogy az egykori király még 
a torony fogságában van. Innen 
a szólás, hogy fénylik, mint Sa-
lamon töke.

A vár és a körülötte kiala-
kult település az Anjou-kirá-
lyok, Luxemburgi Zsigmond 
majd I. Mátyás uralkodása ide-
jén élte fénykorát. Királyi szék-
hellyé Károly Róbert tette, és 
ide került a Szent Korona is, 
amit utána itt őriztek több év-
századon át.

Megemlítendő még, hogy a 
várban zajlott a híres visegrádi 
királytalálkozó, Károly Róbert, 
valamint a cseh és lengyel ki-
rály részvételével. A várban ta-
lálható panoptikum épp ennek 
a találkozónak a vacsora jele-
netét dolgozza fel, bemutatva a 
korábbi viseleteket és étkezési 
szokásokat.

Ha már felmentünk és meg-
néztük a várat, nem volt más 
dolgunk, mint lefele is nézni, 
hiszen páratlan panoráma tá-
rult elénk. A zöldellő hegyek-
kel körülvett Duna kanyarulata 
csodaszép látvány.

Következő úti célunk a ki-
rályi palota volt, melynek terü-
letén már Károly Róbert idején 
is állt ház (itt kísérelt meg me-
rényletet Zách Felicián a királyi 
család ellen), de komoly palotá-
vá I. (Nagy) Lajos fejlesztette. 
Luxemburgi Zsigmond is ala-
kított rajta, de igazi fénykorát 
Mátyás idejében élte. Itt a vár-
ban megtekinthettük a kora-
beli veteményes- és díszkertek 
rekonstrukcióját, ahol sokféle 
fűszernövényt is láthattunk.

A palota leghíresebb dísze, 
a Herkules-kút. A kútszobor 

Herkules és a lernai hydra küz-
delmét ábrázolja, ahol Herkules 
alakja a hadvezér királyra utal. 
A kút vízsugarai az állat tor-
kaiból szökkentek ki. A palota 
udvarán a kút mása tekinthető 
meg, az eredeti kút maradvá-
nya a múzeumban van kiállít-
va. Megjegyzem, az 1000 Ft-
os bankjegy hátoldalán is ez a 
kút díszeleg. Bár ez a leghíre-
sebb kút, de annak idején több 
is megtalálható volt a palotában. 
Volt olyan pompás szökőkút, 
amelyből ünnepségek alkalmá-
val fehér és vörösbor folyt a ven-
dégek legnagyobb ámulatára és 
örömére. 

Mi ekkor már egy kis hideg 
vízzel is beértük, mivel a hőség 
egyre fokozódott. Rövid uta-
zás után megérkeztünk Eszter-
gomba, ahol elfogyasztottunk 
egy kiadós ebédet és kicsit meg-
pihentünk.

A pihenő után sem kegyel-
mezett nekünk Idegenveze-
tőnk, tele hassal másztuk meg 
a Bazilikához vezető lépcsősort.

Városvédőként megállapí-
tottuk, hogy mindkét település 
- noha naponta rengeteg turis-
ta látogatja - rendezett, tiszta 
és ápolt. Este Lévára utaztunk, 
ahol a vacsora után szálláshe-
lyünkön még sokáig beszélget-
tünk.

Másnap lévai sétával kezd-
tünk. Szomorúan tapasztaltuk, 
hogy az utcák szemetesek, a 
gaz elburjánzott. Viszont a vá-
ros templomai - melyek szinte 
egy utcában vannak - vasárnap 
lévén zsúfolásig megteltek. Sé-
tánk során láttuk a klasszicista 
Szent Mihály arkangyal temp-
lomot, a Szent József római ka-
tolikus templomot, a reformá-
tus templomot, a klasszicista 
ágostai evangélikus templomot, 
és a közelmúltban felújított zsi-
nagógát.

Örömmel hallottuk, hogy 
néhány helyen a  misét magyar 
nyelven celebrálta a pap.

Megtekintettük a lévai vá-
rat, mely legnagyobb stratégi-

ai jelentőségét a török háborúk 
idején érte el, amikor a törökök 
hatalmukba kerítették a Lévától 
délre elterülő területet. Ebben az 
időben a vár tulajdonosai a vá-
rat megerősítették, kiszélesítet-
ték és erős reneszánsz bástyák-
kal vették körül. A török hadak 
1664-ben a vár bevételekor sú-
lyos vereséget szenvedtek, minek 
következtében a közép-szlová-
kiai területek felé irányuló hó-
dításaik leálltak. Mint stratégiai 
védőpont szolgált a kuruc hábo-
rúk idején is. 1709-től, amikor 
bástyái jelentősen megsérültek, 
fokozatosan elvesztette katonai 
erődítmény jellegét. Léva várá-
nak dicső történelmére ma nem 
csak a konzervált romok, de az 
alsó vár valamivel fiatalabb, Do-
bó-kastély néven ismert erődje is 
emlékeztet. Ezt a kétszintes re-
neszánsz épületet tulajdonosá-
ról - Dobó István barsi főispán-
ról nevezték el, aki a törökellenes 
háborúkban vált híressé. A kas-
tély a 16. század második felé-
ben keletkezett és a mai napig a 
várterület legnagyobb kiterjedé-
sű objektuma. A vár területe je-
lenleg a Barsi Múzeum otthona, 
amely a széles környék régészeti, 
történelmi, néprajzi, honismere-
ti és természettudományi gyűj-
teményeit halmozza fel.

A nap további részét pihe-
néssel töltöttük a párkányi ter-
málfürdőben. A fürdőzés után 
elindultunk haza, s a buszon 
rövid időn belül kiderült, hogy 
a társaságunk tagjai még job-
ban elfáradtak, mint előző nap, 
hiszen szinte mindenki szundi-
kált egy kicsit.

Hazatérve megállapítottuk, 
hogy sajnos az utazások alatt is 
egy nap csak 24 órából áll, így 
bizonyára számos látnivalót ki-
hagytunk, de így is csodálatos 
élményekben volt részünk. Ezt 
köszönjük Idegenvezetőnknek, 
valamint a Szervezőknek!

Kedvcsinálónak egy kis ké-
pes összefoglalót is mellékelünk 
az utazásról.

Jacsó Gabriella
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Diákolimpiai sikerek
Sukorón az Országos Di-

ákolimpián 25 versenyzőnk 
képviselte a saját iskoláját.

A különböző kategóri-
ákban értékes eredmények 
születtek.

Többen életük első verse-
nyén vettek részt.

Nagy élmény volt szá-
mukra kimért pályán verse-
nyezni, de egyben nehézsé-
geket is okozott.

Az eredményekhez min-
denkinek gratulálunk.

Bölcskei Ferenc

Kajak-kenu tábor
Egész júliusban jó hangu-

latban telnek a napok a Duna 
partján. A gyerekek már fel is 
avatták Kara Gábor és Géber 
Zoltán által felajánlott és ké-
szített grillezőt.

A tábor anyagi gondjai-
nak enyhítésére a Jankovics 
Miklós Általános 

Iskola is hozzájárult.
Köszönjük.

Bölcskei Ferenc

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme: 

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

K
is 

an
ya
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v

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. augusztus 

23-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: augusztus 18-án, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb augusztus 18-ig  juttassák el a szer-
kesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgár-
mesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és öröm 
a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jövőnket  hor-
dozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgá-
rait! Április hónapban egy gyermek a leadott babák után jött világra: 
Józsa Mira Lilien, 2014. 04. 29., Rácalmás, Viola utca. Május hónap-
ban nem született gyermek. Június hónapban eddig egy baba szü-
letett: Jónás Hunor Attila, 2014. 06. 19., Rácalmás, Béke köz. Több 
újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Helyreigazítás
A Rácalmás újság előző lapszámában köszönetet 

mondtunk azoknak, akik az Almavirág Fesztivál sikeres 
lebonyolításában részt vettek. 

Sajnálatos módon a felsorolásból kimaradt Novákné 
Bakos Magdolna, aki szintén kivette részét a munkából, 
hiszen kora reggeltől dagasztotta a finom almás sütik 
tésztáját, amit mindenki nagy örömmel fogyasztott.

 Köszönjük Neked is Magdi!
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

Köszönet
A VI. Almavirág Fesztivál keretében megrendezett IV. 

Országos Nordic Walking Találkozó támogatásáért külön 
köszönetet mondok a friss kenyérért az Európa Pékségnek, 
a finom almákért Blau Sándornak és a kellemes szikvízért 
Pinthoffer Antalnak. Remélem, hogy a jövőben is eredmé-
nyes lesz együttműködésünk! Köszönettel: 

Terekiné Rendes Éva
szervező

Autóbusz indul az aug. 20-i Debreceni Virágkarneválra. Érd. 
70/416-2705.
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Graboplast Maraton Magyar Bajnokság
Győrben a mosoni Duna 

holtágában rendezték meg 
a kajak-kenusok Mara-
ton Magyar Bajnokságát. A 
rendkívüli időjárás, illetve a 
Rába folyón levonuló árhul-

lám a hosszú táv mellett még 
nagyobb próbatételre kész-
tette a versenyzőket. 

A verseny egyben a vizi 
alapozó szakasz lezárását is 
jelentette. Egyesületünk is-

mét magyar bajnokokat ün-
nepelhetett: Bucsi Bálint és 
Kindle Marcell a IV. korcso-
portban C-2 10 km-en tak-
tikus versenyzéssel a dobogó 
legfelső fokára állhatott. 

Nem lehet okunk a pa-
naszra, hiszen versenyzőink 
szép eredményeket tudhat-
tak magukénak a népes me-
zőnyben:

C-1 10 km III. kcs. 5. he-
lyezett: Nagy Ivó Máté

C-1 10 km IV. kcs. 9. he-
lyezett: Bucsi Bence

MK-1 5 km I. kcs. 10. he-
lyezett: Horváth Laura

MK-1 5 km II. kcs. 16. 
helyezett: Bucsi Blanka

MK-1 10 km III. kcs. 17. 
helyezett: Bencs Botond

MK-1 5 km II. kcs. 19. 
helyezett: Nagy Bence

MK-2 5 km II. kcs. 24. 
helyezett: Bucsi Dániel - Pa-
hocsa Kristóf.

Bölcskei Ferenc

Jól szerepeltek a kajakos 
és kenus sportolók 
a Vidék Bajnokságon

Tizennégy versenyzőnk szerepelt Sukorón a Vidék Baj-
nokságon.

A jó teljesítmények közül is kiemelkedett:
Kenu-2 Nagy Ivó Máté, Bucsi Bence első, Kenu-1 Bucsi 

Bence negyedik, 
Kenu-1 NagyIvó Máté negyedik és a Bencs Botond, 

Nagy János, Kele  Benjámin kajak váltóban szerzett harma-
dik helyezése.

Bölcskei Ferenc

Kajakosok és kenusok 
Dunavecsén

A rácalmási kajakosok és kenusok Dunavecsére kaptak 
meghívást Sport és  Egészség élet rendezvényére. A sporto-
lók a 28 km-es távot evezve tették meg.

Nem érkeztünk üres kézzel. Támogatásképpen 2 db hasz-
nált kajakot vittünk  magunkkal, amelyben az alakuló új 
egyesület gyerekei megismerkedhetnek a  kajakozás szép-
ségeivel.

Bölcskei Ferenc
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FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA
RÁCALMÁS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Rácalmás Város 
Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira tekintettel Rácalmás város területén 2014. JÚLIUS.15-től 2014. AUGUSZTUS 31-ig terjedő időszakban 
Rácalmás város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzé-
se az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adat-
lapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. 

Az Önkormányzat honlapján ( www.racalmas.hu ) keresztül elérhető a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu  onli-
ne felület, melyen egyszeri regisztráció után az adatlap kitölthető és ezzel az adatszolgáltatás közvetlenül megtehető. 
Kérjük, amennyiben rendelkezik internet hozzáféréssel, elsődlegesen az online felületen tegye meg az adatszolgál-
tatást! Internetes elérhetőség hiányában az adatlap folyamatosan beszerezhető a Rácalmási Polgármesteri Hivatal, 
2459 Rácalmás Szigetfő u.11-13. szám alatt az Adócsoportnál. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a 25/517-863 
vagy 517-864 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve szükséges benyújtani: 

– elektronikusan a: http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu (regisztráció, adatlap kitöltés) vagy
– személyesen a Rácalmási Polgármesteri Hivatal Adócsoport (12.sz. iroda) vagy
– postai úton a Rácalmási Polgármesteri Hivatal 2459 Rácalmás Szigetfő u.11-13. címen.  

Az adatlapok leadásának határideje: 2014. augusztus 08.
A hónap további részében (aug.31-ig) a Polgármesteri Hivatal, ezen feladattal megbízott munkatársai személye-

sen folytatják az ingatlanoknál az ebek összeírását, azon háztartások felkeresésével, akik nem tettek eleget bejelen-
tési kötelezettségüknek.      

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) 

bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) 
megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, 
úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni. Amennyiben az ebtartó a tör-
vényben előírt ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 45.000.- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már 
szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporula-
tot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Rácalmás Polgármesteri 
Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján 
- 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését előre is köszönöm!
dr. Györe Andrea sk. 

jegyző
Rácalmás, 2014.07.15.




